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PODATKI O VLOŽNIKU  
 
 ______________________________________________ 

(ime in priimek oz. naziv pravne osebe) 

 
 ___________________________________________________ 

(naslov oz. sedež) 

 
 ______________________________________________ 

(kontaktni telefon,                          e-mail) 

 

 sprejemna štampiljka MOL 

 
 
 

Mestna občina Ljubljana 
Mestna uprava 
Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet 
Trg mladinskih delovnih brigad 7, 1000 Ljubljana 

 

 
 

VLOGA ZA DOLOČITEV PROJEKTNIH POGOJEV 
 
 
Podpisani: _______________________________________________________________________________________ 

vlagam vlogo za določitev projektnih pogojev za (vrsta gradnje): _____________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

na zemljišču parc. št.  _________________________________ k.o. _________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 
(lokacija oziroma naslov gradnje) 

 
 
K vlogi PRILAGAM: 
 

 Idejna zasnova (IDZ) 

 Pooblastilo (za zastopnike in pooblaščence) 

 Lokacijska informacija 

 ___________________________________ 

 (podpis vložnika in žig za pravne osebe) 

 
 
Projektne pogoje poslati na naslov: 
 

 na isti naslov kot zgoraj 

 na drug naslov: ______________________________________________________________________ 
(naslov, kamor je treba poslati projektne pogoje) 

 ne pošiljati - projektne pogoje bom prevzel osebno 
 
 
 

Upravna taksa za vlogo v znesku  ni potrebna  
(ZUT-UPB5, Ur.l. RS, št. 106/2010, Tar.št. 1):   Določitev projektnih pogojev je oproščena plačila upravne takse.  
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Obvezna priloga za pridobitev PROJEKTNIH POGOJEV je: 

 
 
 

IDEJNA ZASNOVA (IDZ), ki mora vsebovati: 
(Pravilnik o projektni dokumentaciji, Ur.l. RS, št. 55/2008) 

 
 

1. SPLOŠNI PODATKI: 

  splošni podatki o vrsti nameravane gradnje, projektu, projektantu in investitorju. 

2. TEHNIČNO POROČILO, ki vsebuje: 

 navedba zemljiških parcel na katerih je predvidena gradnja, 

 navedba prostorskega akta, ki določa pogoje za gradnjo, 

 opis obstoječega in predvidenega stanja, 

 navedba varovalnega pasu in/ali regulacijske linije ceste, 

 opis ureditve cestnega priključka na javno cesto, 

 opis priključkov na gospodarsko javno infrastrukturo, ki poteka v cestnem svetu. 

3. SITUACIJA V MERILU M 1:250 (ali v drugem ustreznem merilu)*, s katere je razvidno: 

 lega objekta na zemljišču (podlaga: kataster), 

 tlorisna velikost objekta, 

 varovalni pas ceste, regulacijska linija ceste, gradbena črta, gradbena meja in odmiki, 

 cestni priključek (obstoječ/predviden), 

 odmiki od ceste (pločnika, vozišča, bankine) in od parcelne meje ceste ali druge javne površine, 

 prometna ureditev, 

 zunanja ureditev. 

4. ZBIRNIK KOMUNALNIH VODOV (M  1:250)*: 

 prikaz poteka vodov javne gospodarske infrastrukture na vplivnem območju gradnje v merilu  M 1: 250, 

 prikaz izvedbe priključkov na gospodarsko javno infrastrukturo v merilu  M 1:250. 

5. ZNAČILNI PREREZ OBJEKTA (M  1:100)*: 

 značilni prerez objekta pravokotno na os ceste (po potrebi več prerezov), 

 prikaz balkonov, napuščev in drugih konzolnih elementov, ki presegajo mejo javne površine, 

 prikaz temeljev, kleti in drugih elementov, ki se dotikajo meje javne površine ali jo presegajo. 

6. TIPIČNA FASADA (M  1:100)*: 

 tipična fasada objekta proti cesti. 

 
 

*…Vse dimenzije morajo biti kotirane! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opombe: 

- Idejna zasnova (oziroma izvleček), ki je priloga vlogi, ostane v arhivu soglasodajalca. 
- Za gradbene inženirske objekte se vsebina IDZ smiselno prilagodi. 
- Soglasodajalec lahko zahteva še dodatne priloge, če ugotovi, da vsebina IDZ ne zadošča za izdajo projektnih pogojev. 


